ОБЩИНА СЛИВЕН
8800 Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1; Кмет: 044/611106;
Заместник-кмет: 044/611103; Секретар: 044/611215;
централа: 044/611 100; факс: 044/662350

ПРОТОКОЛ
за допуснатите и недопуснатите кандидати
Днес 27.11.2018 г., в Общинска администрация - Сливен от 11:00 часа в зала №
119 се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД 15 - 2838/21.11.2018 г.
за допускане на кандидати на длъжността ”Директор” на следните общински детски
градини на територията на община Сливен:
№
1.

Наименование на детската градина
Детска градина „Иглика“

Населено място
с. Бяла

2.

Детска градина „Снежанка”

с. Ковачите

На заседанието присъстваха:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Веселин Дяков – Началник на отдел “Човешките ресурси”.
ЧЛЕНОВЕ:
1. Александрина Кънева – Началник на отдел ”Правно-нормативно обслужване”.
2. Соня Ношкова – главен специалист в дирекция „Образование, култура и връзки с
обществеността“
3. Петя Кънева- председател на обществения съвет към детска градина „Снежанка“, с.
Ковачите.
4. Катя Тодорова - председател на обществения съвет към детска градина „Иглика“, с.
Бяла.
І.

ТАБЛИЦА

ЗА

ПРЕЦЕНКА

НА

ПРЕДСТАВЕНИТЕ

ДОКУМЕНТИ

ОТ

КАНДИДАТИТЕ:
1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за
участие в конкурса съгласно обявата са:
1.

Заявление до Кмета на Община Сливен за участие в конкурс /свободен текст/.

2.

Документи за придобито образование, специалност, квалификация /копие/ копия,
заверени лично, вярно с оригинала/.
1

3.

Професионална автобиография.

4.

Трудова и/ или служебна книжка или друг документ, удостоверяващ учителски стаж
/копие/.

5.

Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за заемане
на длъжността директор на общинска детска градина в случаите, когато са изтекли
повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/ служебното
правоотношение на кандидата.

6.

Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично
заболяване.

7.

Други документи, удостоверяващи професионална квалификация.

Забележка: копията на представените документи следва да са ясни и четливи.
2. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „директор” на детска
градина
1.

Висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или
"магистър":
1.1. специалност

от

професионално

направление

"педагогика"

с

присъдена

професионална квалификация "педагог" и /или "детски учител", "детски и
начален учител";
1.2.

специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация
"учител" и допълнителна професионална квалификация "детски учител" по
смисъла на чл. 213, ал. 1 от ЗПУО.

2.

Най-малко 5 /пет/ години учителски стаж по смисъла на чл.19 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж.

3.

Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено
престъпление.

4.

Да не са лишени от право да упражняват професията си.

5.

Всеки кандидат има право да кандидатства за длъжността „директор” на не повече от
2 детски градини в рамките на един конкурс.
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Заявена позиция
за ДГ

Представени
ли са всички
документи,
които се
изискват
според
обявата1

Удостоверяват ли
представените
документи
съответствие на
кандидата с
обявените
минимални и
специфични
изисквания за
длъжността 2

ДГ „Иглика”
с. Бяла

Да

Да

ДГ „Снежанка”
с. Ковачите

Да

Да

Име, презиме и
фамилия на
кандидата

1. Даниела
Димитрова
Добрева-Иванова
2. Цонка Георгиева
Райнова-Вълева

Основание за
недопускане

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:
Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Даниела Димитрова Добрева- Иванова
2. Цонка Георгиева Райнова-Вълева
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест и интервю на 07.12.2018 г.
от 10:00 часа в зала № 119 на Община Сливен.
Подпис на председател на конкурсната комисия:
Веселин Дяков

__________________

Членове:
1. Александрина Кънева

__________________

2. Соня Ношкова

__________________

3. Петя Кънева

__________________

4. Катя Тодорова

__________________

Дата: 27.11.2018 г.
гр. Сливен
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